
“... კამპუსში არის ყველაფერი, რაც კი 
შეიძლება გჭირდებოდეთ, როგორიცაა 
სასადილო, საინფორმაციო წერტილი 
და მულტიმედიის ცენტრი. ისინი 
ნამდვილად გაგრძნობინებენ თავს 
კომფორტულად იმის მიუხედავად, რომ 
ეს თქვენი სამშობლო არაა.“ 
                    

(SteXX, 2013)

Studium mit Abschluss  
სწავლა აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად
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DIE FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA
… wurde 1558 gegründet und bietet beste 
Studienbedingungen: eine praxisnahe, ex-
zellente Lehre auf dem neuesten Stand der 
Forschung. 
• mehr als 200 Studiengänge
• 10 Fakultäten
• 17.500 Studierende
• 2.500 internationale Studierende
• ausgezeichnete Betreuung 
Kommen Sie und überzeugen Sie sich selbst!

ფრიდრიხ შილერის სახელობის 
იენის უნივერსიტეტი
დაარსებულია 1558 წელს და სტუდენტებს 
სთავაზობს საუკეთესო სასწავლო
პირობებს: პრაქტიკულ, თანამედროვე 
კვლევის მეთოდებზე დაფუძნებულ
გამორჩეულ სწავლებას.

• 200-ზე მეტი სასწავლო პროგრამა
• 10 ფაკულტეტი
• 17.500 სტუდენტი
• 2.500 საერთაშორისო სტუდენტი

• სტუდენტთა მხარდაჭერის შესანიშნავი სისტემა

მობრძანდით და თავად დარწმუნდით!

DIE STADT JENA

Studieren in Jena heißt leben, forschen, 
entdecken, ausgehen und erholen in einer 
jungen, lebendigen und grünen Stadt. 
• zentrale Lage in Deutschland
• sehr gute Infrastruktur
• niedrige Lebenshaltungskosten
• viele Forschungsinstitute und junge High-

Tech-Unternehmen
• Botanischer Garten, Paradiespark
• Theater, Kinos, Konzerte, Festivals

ქალაქი იენა
სწავლა იენაში ნიშნავს ცხოვრებას, 
კვლევას, აღმოჩენებს, გართობასა და 
დასვენებას ახალგზრდა, სიცოცხლით 
სავსესა და მწვანე ქალაქში.
• ცენტრალური მდებარეობა გერმანიაში
• ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურა
• დაბალი საცხოვრებელი ხარჯები
• უამრავი კვლევითი ინსტიტუტი და ახალი 

მაღალტექნოლოგიური კომპანია
• ბოტანიკური ბაღი, პარადის პარკი
• თეატრი, კინოთეატრები, კონცერტები, ფესტივალები 

WOHNEN

• 30 Wohnhäuser des Studierendenwerks 
Thüringen

• Einzelapartments oder gemischte Wohn-
gemeinschaften mit 2 – 8 Einzelzimmern

• Miete 180 – 350 €/Monat 
• Bewerbung bis 15. Juli/15. Januar
• stw-thueringen.de/deutsch/wohnen/

ცხოვრება
• 30 სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი 

ორგანიზებული თიურინგიის 
სტუდენტური სერვისის მიერ.

•  ერთოთახიანი ბინები ან 2-8-ოთახიანი საერთო 
საცხოვრებლები თანამაცხოვრებლებით 
სქესის განურჩევლად

• ქირა 180 – 350 €/ თვეში

• განაცხადის შევსება 15 
ივლისამდე/15 იანვრამდე

• stw-thueringen.de/english/housing 

KOSTEN (PRO MONAT)

Studiengebühren 0 €

Semesterbeitrag (inkl. Semesterti-
cket, Kulturticket)

40 €

Miete, Essen 450 €

Bücher, Lernmaterialien 50 €

Krankenversicherung (Nicht-EU) 105 €

Visum/Aufenthaltsgenehmigung 10 €

Sonstiges 110 €

Gesamt 765 €

ღირებულება (თვიურად) 

სწავლის საფასური € 0

სემესტული შესატანი (მოიცავს სემესტრულ-
კულტურულ ბილეთს)

€ 40

ბინის ქირა, კვება € 450

წიგნები, სასწავლო მასალები € 50

ჯანმრთელობის დაზღვევა(ევროკავშირის 
არაწევრი ქვეყნების მოქალაქეებისთვის)

€ 105

ვიზა/ბინადრობის ნებართვა € 10

სხვა € 110

სულ € 765

“ეს შესანიშნავი ადგილია 
სწავლისთვის. იენა კი 
უზრუნველყოფს ყველაფერს, რაც 
გჭირდებათ“

(საერთაშორისო სტუდენტური 
ბარომეტრი, 2018)
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KONTAKT  CONTACT
Internationales Büro · კონტაქტი (მხოლოდ 
გერმანულ ან ინგლისურ ენაზე) 
საერთაშორისო ოფისი
Fürstengraben 1 (UHG)
07743 Jena
Telefon · ტელეფონი: +49 3641 9-401523
Fax · ფაქსი: +49 3641 9-401522
E-Mail · ელ.ფოსტა: incoming@uni-jena.de

Gedruckt aus Mitteln des DAAD/Auswär-
tigen Amts · ბეჭვდა დაფინანსებულია 
DAAD-ის/საგარეო საქმეთა სამინისტროს 
მიერ. 

SPRACHANFORDERUNGEN
• Deutschsprachige Studiengänge: 

DSH-2, TestDaF 4 x 4 oder Äquivalent
• Englischsprachige Master-Studiengänge: 

English B2, TOEFL 80 oder IELTS 5.0 und 
Deutschkenntnisse A2 empfohlen

SPRACHKURSE 

• Studienbegleitende Sprachkurse 
• Vorbereitung auf die Deutsche Sprachprü-

fung für den Hochschulzugang DSH

STUDIENANGEBOT

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena bietet mehr 
als 200 Studiengänge an 10 Fakultäten und fol-
gende Abschlüsse an:
• Bachelor (1 oder 2 Fächer): 3 Jahre
• Staatsexamen (Lehramt, Rechtswissenschaft, 

Medizin, Pharmazie, Zahnmedizin): 5 - 6 Jahre
• Master, LL.M. und LL.M.oec.: 2 Jahre
• uni-jena.de/Studienangebot

სასწავლო შეთავაზება
ფრიდრიხ შილერის სახელობის იენის 
უნივერსიტეტი სთავაზობს 200-ზე მეტ
სასწავლო პროგრამას 10 ფაკულტეტზე 
და შესაბამის ხარისხებს:

• ბაკალავრი (ერთი ან ორი სპეციალობა): 3 წელი

• სახელმწიფო გამოცდა ( პედაგოგიკა, სამართალი, 

მედიცინა, ფარმაცია, სტომატოლოგია): 5-6 წელი 

• მაგისტრი, LL.M. და LL.M.oec: 2 წელი

• uni-jena.de/Studienangebot

SEMESTERTERMINE
Wintersemester: 1.10. – 31.3., Vorlesungszeit: 
Mitte Oktober – Anfang Februar 

Sommersemester: 1.4. – 30.9., Vorlesungszeit: 
Mitte April – Anfang Juli

BEWERBUNGSTERMINE 
• Wintersemester: bis 15. Juli (31. Mai für einige 

Master-Studiengänge)
• Sommersemester: bis 15. Januar
• uni-jena.de/Studium+international

ენის ცოდნა
• გერმანულენოვანი პროგრამებისათვის: DSH-2, TestDaF 4 x 

4 ან ექვივალენტი
• ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამებსათვის: 

ინგლისური ენის B2 დონე, TOEFL 80 ან IELTS 5.0 და 
ასევე, რეკომენდირებულია გერმანული ენის A2 დონეზე 

ცოდნა

ენის კურსები
• ენის კურსები სწავლის პარალელურად
• უმაღლეს სასწავლებელში დასაშვები გერმანული ენის 

გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი (DSH)

სასწავლო პროცესის ვადები

ზამთრის სემესტრი: 1.10. – 31.3., სალექციო პერიოდი: 
ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან თებერვლის დასაწყისამდე

ზაფხულის სემესტრი: 1.4. – 30.9., სალექციო პერიოდი: 

აპრილის შუა რიცხვებიდან ივლისის დასაწყისამდე

განაცხადის შეტანის ვადები

• ზამთრის სემესტრი: 15 ივლისამდე (ზოგიერთი სამაგისტრო 
პროგრამისათვის 31 მაისამდე)

• ზაფხულის სემესტრი: 15 იანვრამდე
• uni-jena.de/en/studies+international

BETREUUNG UND WEITERE ANGEBOTE
• Online-Studienstartwegweiser
• Betreuung nach Anreise durch Mentor/in
• Studieneinführungstage, Welcome Days
• Beratung zum Visum, Karriere, etc.

Studentische Gruppen veranstalten das ganze 
Jahr über:
• Ländertage, Filmabende, Konzerte
• Exkursionen, Ausstellungsbesuche
• Internationale Tage und vieles mehr...

სტუდენტებზე ზრუნვა და სხვა შეთავაზებები
• ონლაინ სახელმძღვანელო რეგისტრაციისა და სწავლის 

დაწყებისათვის
• მენტორების მხარდაჭერა იენაში ჩამოსვლის შემდეგ
• გაცნობისა და მისალმების დღეები
• რჩევები ვიზასთან, კარიერასთან და სხვა საკითხებთან 

დაკავშირებით

წლის განმავლობაში სტუდენტური ჯგუფები 
ორგანიზებას უწევენ მრავალ ღონისძიებას:
• სხვადასხვა ქვეყნის კულტურულ საღამოებს, 

კინოჩვენებებს, კონცერტებს
• ექსკურსიებს, გამოფებენების მონახულებას
• საერთაშორისო დღეებს და უფრო მეტს...

„იენის უნივერსიტეტი არის ადგილი, 
რომელიც ეყრდნობა საერთაშორისო
შეხედულებებს და ინსტიტუტების 
სიმდიდრეს, რომლებიც უახლეს 
კვლევებს გვთავაზობენ.“     
                 

(საერთაშორისო სტუდენტური 
ბარომეტრი, 2016)

„ფრიდრიხ შილერის სახელობის 
იენის უნივერსიტეტი არის 
უნივერსიტეტი, რომელიც ზრუნავს 
სტუდენტებზე, განსაკუთრებით 
საერთაშორისო სტუდენტებზე.“

                  

(facebook.com/UniJena, 2014)

• uni-jena.de/Studium+international
• de-de.facebook.com/UniJena
• youtube.com/user/UniJena
• instagram.com/unijena/?hl=de
• twitter.com/UniJena

„მე მიყვარს აქაურობა.“

(საერთაშორისო სტუდენტური 
ბარომეტრი, 2018)


